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Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

I. Thông tin chung
1.

Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

- Tên tiếng Anh
- Tên viết tắt

VINACOMIN – CONSTRUCTION ENVIRONMENT
JOINT STOCK COMPANY
XLMT

- Địa chỉ:

Thôn 11, Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’lấp, tỉnh Đắk Nông

- Người đại diện theo pháp
luật:
- Vốn điều lệ:

Trần Văn Trung – Giám đốc

- Điện thoại:

0261 3649366

- Fax

0261 3649355

- Website

http://www.moitruongnhanco.vn

- Giấy chứng nhận ĐKKD:

Số 6400308865, đăng ký lần đầu ngày 02/10/2014, đăng ký
thay đổi lần thứ ba ngày 13/06/2018.
VCE

- Mã chứng khoán:

50.000.000.000 đồng

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường gồm:
Stt

Tên ngành

Mã ngành

1

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

0722 (Chính)

2

Khai thác quặng sắt

710

3

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

810

4

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

5

Trồng rừng và chăm sóc rừng

210

6

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

130

7

Thoát nước và xử lý nước thải

3700

8

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

3900

9

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Xây dựng các công
trình mỏ, công nghiệp, thủy lợi, kết cấu tầng, đường dây và
trạm điện

4390

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
10

- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước, đo đạt bản đồ (trừ
thăm dò địa chất các công trình xây dựng)

7110

11

Xây dựng nhà các loại

4100
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Tên ngành

Mã ngành

12

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4210

13

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

14

Phá dỡ

4311

15

Chuẩn bị mặt bằng

4312

16

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

3320

17

Lắp đặt hệ thống điện

4321

18

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

4322

19

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

20

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

21

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

2395

22

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Gia công cơ khí

2592

23

Sửa chữa máy móc, thiết bị

3312

24

Sửa chữa thiết bị điện

3314

25

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác)

3315

26

Sửa chữa thiết bị khác

3319

27

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

- Hoàn nguyên môi trường
28

(Công ty chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo
quy định của pháp luật đối với ngành, nghề kinh doanh có điều
kiện đã cấp ở trên)

Ngành, nghề chưa
khớp mã với Hệ
thống ngành
kinhVN

3. Quá trình hình thành phát triển
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường tiền thân là Công ty TNHH MTV Xây lắp - Môi trường Nhân
Cơ - TKV được cổ phần hóa theo QĐ số 2611/QĐ-TKV ngày 09/12/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than
Khoáng sản Việt Nam.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu:
Thi công các hạng mục công trình xây dựng cơ bản(san gạt mặt bằng, thi công xây
dựng đường xá, hồ đập, các công trình thủy điện, các công trình giao thông khác...) ở trong
nước và ngoài nước
Thực hiện công tác khai thác quặng Bauxite tại mỏ Tây Tân Rai phục vụ cho nhà
máy Alumin và hoàn thổ, hoàn nguyên môi trường sau khai thác.
4. Cơ cấu tổ chức của Công ty
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM
SOÁT

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN GIÁM
ĐỐC

P.HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

P. VẬT TƯ
THIẾT BỊ

P. KẾ HOẠCH
KỸ THUẬT

P. TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

DỰ ÁN A

DỰ ÁN B

DỰ ÁN C

DỰ ÁN D

Ghi chú:
Mũi tên chỉ hướng chỉ đạo.
Mũi tên chỉ hướng phối hợp.
Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát,
điều hành gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán
trưởng, khối Văn phòng và Khối sản xuất kinh doanh.
Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần. Đại hội
đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại các
cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý trực tiếp tại Công ty do Đại hội đồng cổ
đông bầu ra. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ
đông giao phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật và có toàn quyền nhân
danh công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Các ủy viên Hội đồng quản trị; Thư ký Hội đồng quản trị.
Ban kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm
tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính
hàng năm của Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
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ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty. Ban kiểm
soát bao gồm: Trưởng ban kiểm soát; Các thành viên Ban kiểm soát.
Ban giám đốc: Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ
đông. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại
hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ Công ty. Ban giám
đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và
Ban Kiểm soát, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban
giám đốc bao gồm: Giám đốc; Các Phó giám đốc; Kế toán trưởng.
Khối Văn phòng và Khối sản xuất kinh doanh: Hiện tại Công ty có 4 phòng ban
và các dự án trong và ngoài nước
5. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
Xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường hoạt động bền vững, uy
tín trên thị trường
a. Về công tác sản xuất kinh doanh
* Lĩnh vực thi công xây dựng:
Công ty sẽ tiếp tực tìm kiếm việc làm để phát huy năng lực của Công ty. Do đó, để
đảm bảo tiến độ thi công cũng như việc thanh quyết toán các hạng mục thi công theo đúng
thời hạn. Công ty cần thực hiện một số giải pháp sau:
Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án để chuẩn bị thi công; tập trung
tháo gỡ vưỡng mắc trong thủ tục đầu tư; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý,
tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, vốn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây lắp.
Quản lý tốt việc thực hiện các hợp đồng, chú trọng đến tiến độ thi công và lập hồ sơ
thanh quyết toán công trình.
* Lĩnh vực khai thác quặng bauxite:
Công việc khai thác quặng bauxite của Công ty tại dự án Tân Rai đã được thực hiện
với sản lượng hàng năm năm khoảng 2 triệu tấn.
* Lĩnh vực cải tạo môi trường:
Việc đảm bảo môi trường cho dự án khai thác Bauxite tại Tân Rai là rất cần thiết và
quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Việc đảm nhiệm vấn đề phục hồi môi trường sau khai
thác của hai dự án Tân Rai là công việc phức tạp đòi hỏi tính chuyên môn cao. Theo kế
hoạch, mỗi năm Công ty sẽ khai thác 60 ha diện tích đất, Công ty sẽ triển khai hoàn thổ theo
ĐTM và nghiên cứu trồng cây công nghiệp , trồng rừng, chăn nuôi để nâng cao hiệu quả.
b. Giải pháp về tài chính
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch quản lý chi phí - giá thành gắn
với tiến độ thi công, tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán phù hợp với từng hợp đồng, đảm
bảo cân đối dòng tiền với từng hợp đồng và tổng thể đối với hoạt động kinh doanh.
Tập trung mọi lực lượng cho công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, tích
cực thực hiện thu hồi công nợ trong xây lắp, thực hiện quyết liệt kế hoạch thu chi tài chính
từng tháng, từng quí, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Tăng cường, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo khả năng thu
xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
c. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
Công ty sẽ chủ động sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mô hình
Công ty cổ phần nhằm thực hiện nhiệm vụ sẵn có, rà soát lại đội ngũ nhân sự, tái cấu trúc các
phòng ban đáp ứng nhu cầu hoạt động trong tình hình mới, theo hướng hiện đại, tinh gọn,
hiệu quả, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, chuyển sang lực lượng lao động trực
tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa năng lực từng cá nhân.
Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng
cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng
lương cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và có biện pháp xử lý
khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Chính sách đào tạo: Tổ chức các chương tình huấn luyện và đào tạo người lao động
có mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển của từng thời kỳ của Công ty, trong đó ưu tiên
và nhanh chóng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vận hành thiết bị.
Chính sách đãi ngộ: đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các cán bộ công nhân
viên, đảm bảo tính công bằng, công khai trong cơ chế lương thưởng, gắn chặt mức thu nhập
với hiệu quả và chất lượng làm việc, các chương trình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế cho
người lao động được thực hiện đầy đủ. Trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn, kinh
nghiệm làm việc, những chính sách đãi ngộ phổ biến tại các công ty cổ phần hiện nay như
chương trình phát hành cổ phiếu giá ưu đãi - cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên có
thể được đưa ra xem xét tạo động lực, khuyến khích tinh thần làm việc cho người lao động.
6. Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty
a. Rủi ro về kinh tế
Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trửởng, lạm phát, lãi suất,
tỷ giá, chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô cũng như
chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả
kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.
b. Rủi ro về luật pháp
Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, hệ thống
pháp lý đang dần được hoàn thiện. Vì vậy các văn bản pháp quy không tránh khỏi những bất
cập và chồng chéo nhau, gây nên những khó khăn nhất định cho cả cơ quan hữu quan lẫn
những cá nhân, tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, các chính sách sẽ được thay đổi linh hoạt để
phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra, khả năng quản trị và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp là một trong những
yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý. Cùng với quá trình phát triển, Công ty sẽ
tiếp tục có cơ chế theo dõi, cập nhật và điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất với sự thay đổi
của môi trường pháp lý.
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c. Rủi ro đặc thù
Rủi ro hoạt động
Mặc dù Công ty đã có những nghiên cứu, khảo sát đánh giá về địa chất, chất lượng
khoáng nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai thác, nhưng với đặc trưng ngành nghề của
Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn vào các điều kiện tự nhiên nằm ngoài khả năng kiểm soát của
Công ty, do đó có ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu đầu vào của Công ty đồng thời làm
tăng chi phí khai thác, chế biến, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra những
biến động của thời tiết xảy ra khó báo trước cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngành công nghiệp khoáng sản còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường, vấn đề
bảo vệ tài nguyên môi trường, xử lý chất thải sau khai thác là một thách thức không nhỏ đối với
Công ty. Sức ép về sự gia tăng của các khoản phí, phí tài nguyên môi trường, phí xử lý chất
thải, tiền thuê đất,... ngày càng cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
Rủi ro về yếu tố đầu vào
Công tác khai thác quặng của Công ty dựa vào các máy móc thiết bị cơ giới, để vận
hành và sử dụng các thiết bị này, nhiên liệu đầu vào là yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên,
nguồn nguyên nhiên vật liệu hiện nay Công ty sử dụng chịu khá nhiều ảnh hưởng của sự biến
động của giá cả nhiên liệu trong nước và thế giới, giá cả các loại vật liệu xây dựng như nhựa
đường, xi măng, sắt thép, vật liệu nổ, giá xăng dầu, … đều có xu hướng ngày càng tăng do đó
tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Rủi ro về mặt kỹ thuật
Rủi ro về mặt kỹ thuật của Công ty là không nhiều do sự thay đổi về mặt công nghệ
trong lĩnh vực khai thác quặng là không quá nhanh. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư vào các thiết
bị máy móc phục vụ công tác thi công và khai thác quặng thường lớn đòi hỏi Công ty phải có
sự tính toán phù hợp, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động đầu tư và sử dụng.
II. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1. Tình hình hoạt động kinh doanh
Bảng 01: Cơ cấu doanh thu qua các năm
Năm 2019
Stt

Chỉ tiêu

Giá trị
(Tr.đồng)

1 Doanh thu hàng hóa

Năm 2020

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(Tr.đồng)

Tỷ trọng
(%)

0,00%

5.198

9,47%

42.120

78,63%

41.677

75,90%

3 Doanh thu xây lắp

2.110

3,94%

5.484

9,99%

4 Doanh thu khác

9.338

17,43%

2.551

4,65%

53.569

100,00%

54.910

100,00%

2

Doanh thu khai thác quặng
bauxit

Tổng cộng
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Bảng 02: Chi phí sản xuất kinh doanh năm
Năm 2019
Stt

Chỉ tiêu

1 Giá vốn hàng bán

Giá trị
(Tr.đồng)

Năm 2020

Tỷ trọng
(%)

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(Tr.đồng)

49.220

92,16%

51.033

93,10%

55

0,10%

35

0,06%

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.131

7,74%

3.746

6,83%

Tổng cộng

53.406

100,00%

54.814

100,00%

2 Chi phí khác

Bảng 03: Kết quả kinh doanh năm 2019 và 2020

1

Tổng giá trị tài sản

75.665.364.348

71.656.390.805

% tăng
trưởng năm
2020 so với
2019
-5,30%

2

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000.000.000

50.000.000.000

0,00%

3

Nợ phải trả

19.058.539.451

15.013.709.367

-21,22%

4

Doanh thu thuần

53.568.743.396

54.910.730.842

2,51%

5

Lợi nhuận trước thuế

170.611.715

100.957.905

-40,83%

6

Lợi nhuận sau thuế
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ
sở hữu (ROE)

114.111.656

35.856.541

-68,58%

0,23%

0,07%

-68,58%

Stt

7

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

2. Tổ chức nhân sự: Tổng số nhân sự toàn công ty thời điểm 31/12/2020 là : 35 người.
Bảng 04: Tình hình cơ cấu nhân sự
Tiêu chí

Số lượng
người

Tỷ lệ

1. Phân theo trình độ lao động

35

100,00%

Đại học

18

51,43%

Cao đẳng

2

5,71%

Trung cấp

2

5,71%

Công nhân kỹ thuật

10

28,57%

Lao động phổ thông

3

8,57%

2. Phân theo giới tính

35

100,00%

Nam

25

71,43%

Nữ

10

28,57%
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3. Tình hình thực hiện đầu tư:
a. Tình hình thực hiện đầu tư: trong năm 2020 Công ty không đầu tư mở rộng gì thêm
Bảng 05: Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2020
Giá trị hao
Giá trị còn
Stt
Tài sản
Nguyên giá
mòn
lại
1 Nhà cửa, vật kiến trúc
11.636.984.488 10.819.011.846
817.972.642
2 Máy móc, thiết bị

58.759.468.012

58.759.468.012

0

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn

36.338.828.253

36.338.828.253

0

422.553.758

422.553.758

0

107.157.834.511 106.339.861.869

817.972.642

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý
Tổng cộng

b. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con, công ty liên doanh liên kết, đơn vị trực thuộc
Công ty mẹ: Công ty Cổ phần CMVietnam
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Vốn điều lệ: 172.000.000.000 đồng
Công ty con: Công ty không có công ty con.
Công ty liên doanh liên kết: không có Công ty liên doanh liên kết
Các đơn vị trực thuộc: không có
4. Tình hình tài chính
Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính
Bảng 06: Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020
Chỉ tiêu

Số đầu năm

Số cuối kỳ

A. Tổng tài sản

75.665.364.348

71.656.390.805

I. Tài sản ngắn hạn

72.911.814.977

70.828.048.836

551.964.427

6.264.294.715

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

43.109.356.455

43.186.258.115

3. Hàng tồn kho

29.198.758.887

21.332.450.716

51.735.208

45.045.290

II. Tài sản cố định

2.753.549.371

828.341.969

- Tài sản cố định hữu hình

2.753.549.371

828.341.969

III. Tài sản dài hạn khác

0

0

B. Tổng nguồn vốn

75.665.364.348

71.656.390.805

I. Nợ phải trả

19.058.539.451

15.013.709.367

Trong đó: Nợ ngắn hạn

19.058.539.451

15.013.709.367

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

4. Tài sản ngắn hạn khác
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Số đầu năm

Số cuối kỳ

II. Nguồn vốn chủ sở hữu

56.606.824.897

56.642.681.438

1. Vốn của chủ sở hữu

56.606.824.897

56.642.681.438

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000.000.000

50.000.000.000

6.100.023.511

6.135.880.052

0

0

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
b. Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính
Bảng 07: Các chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

3,83

4,72

2,29

3,30

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản

0,25

0,21

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

0,34

0,27

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quang hàng tồn kho
(Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân)
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản

1,95

4,78

0,71

0,77

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,002

0,001

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

0,002

0,001

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,002

0,001

+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

0,003

0,001

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
+ Hê số thanh toán nhanh
(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngằn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Ghi chú

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

5. Cơ cầu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
a. Cổ phần
Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 5.000.000 cổ phần, mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần;
bao gồm 01 loại cổ phần : Chứng khoán phổ thông.
Trong đó:
+ Số lượng cổ phần được chuyển nhượng tự do
+ Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

4.967.500 cổ phần
32.500 cổ phần

(Theo khoản 2, điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày
16/11/2017 V/v chuyển DNNN hoặc Công ty TNHH do Nhà
nước năm giữ100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần)
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b. Cơ cấu cổ đông: Tổng cộng 110 cổ đông
+ Cơ cấu cổ đông được phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu:
- 02 cổ đông lớn và 108 cổ đông nhỏ.
- 02 cổ đông tổ chức và 108 cổ đông cá nhân.
- 110 cổ đông trong nước.
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không
e. Các chứng khoán khác: không
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty
6.1. Quản lý nguồn nguyên liệu:
Với đặc trưng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là khai thác quặng bauxite và
thi công xây lắp, nguồn nguyên liệu chủ yếu của Công ty là Nhiên liệu, xi măng, cát đá..
Trong những năm qua do xu thế của nền kinh tế đất nước chịu ảnh hưởng suy thoái
kinh tế toàn cầu, giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục giá điện, xăng dầu hàng hóa dịch
vụ tăng cao, ảnh hưởng lớn đến giá vốn của Công ty. Nhằm đề phòng những rủi ro cho những
biến động về giá xăng dầu đối với hoạt động kinh doanh. Công ty đã chủ động tìm kiếm các
nguồn cung ứng ổn định và chất lượng với các đối tác có uy tín.
6.2.Tiêu thụ năng lượng:
Do công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và thi công xây dựng nên nguồn
tiêu thụ năng lượng điện không đáng kể.
6.3. Tuân thủ pháp luật bảo vệ mội trường.
a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các qui định về môi trường:
không
b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm không tuân thủ pháp luật và các qui định về môi
trường: không
6.4.Chính sách liên quan đến người lao động
a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
+ Số lượng người lao động tại thời điểm 31/12/2020 là: 35 người
+ Thu nhập bình quân năm 2020 : 10,32 Tr.đồng/tháng/người
b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.
Tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, nguồn lực con người luôn được xem là yếu
tố trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Công tác đào tạo và phát
triển đội ngũ từng bước được hoàn thiện thông qua các chính sách lương thưởng, đãi ngộ,
tuyển dụng và tập huấn. Chế độ lương, trợ cấp, phụ cấp,… luôn được xem xét và giải quyết
thỏa đáng, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động yên tâm công tác.
Chính sách đào tạo: Tổ chức các chương tình huấn luyện và đào tạo người lao động
có mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển của từng thời kỳ của Công ty, trong đó ưu tiên
và nhanh chóng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vận hành thiết bị..
Chính sách đãi ngộ: đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các cán bộ công nhân
viên, đảm bảo tính công bằng, công khai trong cơ chế lương thưởng, gắn chặt mức thu nhập
với hiệu quả và chất lượng làm việc, các chương trình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế cho
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người lao động được thực hiện đầy đủ. Trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn, kinh
nghiệm làm việc, những chính sách đãi ngộ phổ biến tại các công ty cổ phần hiện nay như
chương trình phát hành cổ phiếu giá ưu đãi - cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên có
thể được đưa ra xem xét tạo động lực, khuyến khích tinh thần làm việc cho người lao động
6.5. Bảo đảm liên quan đến trách nhiệm đối với công đồng địa phương.
Tích cực tham gia các phong trào hỗ trợ phát triển cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã
hội kể cả việc hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như: chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh
hùng, hỗ trợ quỹ khuyến học cho địa phương; giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa bàn
doanh nghiệp đứng chân...
III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 chưa đạt thì nguyên nhân chính do thị trường
xây lắp trong nước rất khó khăn, tình trạng chung của dự án là chưa có vốn hoặc chờ các cấp
có thẩm quyền phê duyệt nên chưa thực hiện được, trong số các dự án đó thì các hạng mục
xây lắp tại 2 dự án Nhân Cơ và Tân Rai dự kiến thực hiện trong năm 2020 thì đều chưa thực
hiện(Khai thác quặng Nhân Cơ). Ngoài ra chi phí của cả Công ty vẫn còn cao do bộ máy
quản lý đông nhưng việc ít, một số thiết bị phải chờ việc, công tác điều hành sản xuất cũng
chưa thật sự tốt ở 1 số dự án.
Với những kết quả đã đạt được như trên Ban lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2020 về
toàn diện cũng là 1 năm tạm ổn không thua lỗ vì sau khi Cổ phần hóa Công ty đã gặp rất
nhiều khó khăn nhưng đã vượt qua và cố gắng ổn định việc làm trong năm 2020.
Bảng 8: Kết quả SXKD trong năm 2020
Kế hoạch năm
Kết quả thực
Chỉ tiêu chủ yếu
So sánh (%)
2020
hiện năm 2020
Tổng doanh thu

79.502.653.273

54.915.008.035

69,07%

Tổng chi phí

78.551.930.345

54.814.050.130

69,78%

Lợi nhuận trước thuế

950.722.927

100.957.905

10,62%

Thuế TNDN

190.144.585

65.101.364

34,24%

Lợi nhuận sau thuế

760.578.342

35.856.541

4,71%

2. Tình hình tài chính:
a. Tình hình tài sản:
Tại thời điểm 31/12/2020 Công ty có giá trị còn lại của TSCĐ là 818 triệu đồng;
+ Nguyên giá :
107.157 triệu đồng.
+ Đã khấu hao:
106.339 triệu đồng.
+ Giá trị còn lại:
818 triệu đồng.
Hệ số bảo toàn vốn thực hiện: 1,0 lần; Công ty bảo toàn được vốn của Cổ đông.
b. Tình hình nợ phải trả:
Tổng nợ phải trả của công ty đến 31/12/2020: 15.013 triệu đồng;
Trong đó: Nợ phải trả ngắn hạn: 15.013 triệu đồng:
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- Nợ phải trả người bán:
7.792 triệu đồng.
- Nợ thuế:
826 triệu đồng.
- Nợ người lao động
547 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi
3.955 triệu đồng.
- Nợ khác
1.894 triệu đồng.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Xây dựng 1 tập thể đoàn kết, điều hành triển khai công việc quyết liệt và sâu sát kịp
thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả .
- Quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ gắn bó
với công ty và yên tâm làm việc lâu dài, ổn định.
- Tập trung tìm kiếm công việc mới trong TKV và thị trường ngoài.
- Tiết giảm chi phí tại Văn phòng và các Dự án. Cải tiến công nghệ và tăng năng suất
để giảm giá thành. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi vốn tại các công trình đã hoàn
thành và đang triển khai để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất;
- Kiểm soát thường xuyên về công tác An toàn lao động
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Trong năm 2021 được dự báo vẫn là một năm còn nhiều khó khăn đối với công ty do
thị trường các dự án xây lắp trong nước còn khó khăn về nguồn vốn và cạnh tranh khi đấu
thầu rất lớn giữa các nhà thầu xây lắp với nhau, ngay các công việc tại 2 dự án Tân Rai và
Nhân cơ cũng phải đấu thầu rộng rãi nên giá thầu sẽ phải giảm nhiều và khả năng trúng thầu
cũng rất khó khăn, ngoài ra việc quyết toán các dự án cũ vẫn phải thực hiện trong năm 2021
mới hoàn thành. Từ đó Công ty đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau :
- Tìm kiếm thêm công việc mới tại 2 dự án Tân Rai, Nhân Cơ và các dự án ngoài TKV
- Thực hiện xong công tác quyết toán tại các dự án đã hoàn thành(Nhân Cơ và Tân Rai).
- Tiết giảm chi phí chung tại văn phòng và chi phí tại các dự án để giảm giá thành.
5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về mội trường và xã hội của Công ty
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là thi công xây dựng và khai thác mỏ
Bauxite. Việc đảm bảo môi trường cho hai dự án khai thác Bauxite tại Nhân Cơ và Tân Rai là
rất cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Việc đảm nhiệm vấn đề phục hồi môi
trường sau khai thác của hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai là công việc phức tạp đòi hỏi tính
chuyên môn cao.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đế người lao động.
Công ty luôn quan tâm đến người lao động, chăm lo đến đời sống CBCNV trong
Công ty cả về vật chất lẫn tinh thần. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đóng
bảo hiểm xã hội đầy đủ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, ốm đau, thai sản,
nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, tiền lương, tiền thưởng; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện điều
kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

13

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Ngoài việc phát triển sản xuất mở rộng thị trường tạo việc làm cho người lao động tại
địa phương, Công ty còn tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, ủng hộ cac tổ chức
xã hội cũng như các hoạt động khác của địa phương.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Trong năm 2020 thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu:
- Giá trị doanh thu đạt 54.914 triệu đồng, bằng 69,07% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 38,8 triệu đồng, bằng 4,71% kế hoạch năm
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc
- Bán giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với
trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.
- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chù trương, nghị quyết HĐQT, Ban
giám đốc Công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã
được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo
cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các thành viên trong Ban giám đốc đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh
vực được phân công.
V. Quản trị công ty (Vì Công ty không phải là tổ chức niêm yết nên không bắt buộc công
bố thông tin mục này)
VI. Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán
Số: 2.0139/21/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi
trường (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 15 tháng 3 năm 2021, từ trang 06 đến
trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản
thuyết minh Báo cáo tài chính.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý
Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài
chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm
bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc
nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của
cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
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Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề
nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu
Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng
kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được
lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu
trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này,
kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày
Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình
hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ
của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách
kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như
đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là
đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường tại ngày
31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền
tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế
độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình
bày Báo cáo tài chính.
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh Hà Nội
__________________________________________________________________________
♦ Lê Văn Khoa – Phó Giám đốc
Vũ Tuấn Nghĩa - Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1794-2018-008-1
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán:4028 -2017-008-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
(Toàn bản báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán được đăng tải chi tiết tại địa
chỉ Website: moitruongnhanco.vn)

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Trần Văn Trung
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